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Welkom! 
Met enige fierheid stuur ik jullie mijn eerste nieuwsbrief als directeur van BS De 

Blokkendoos. Graag wil ik van deze kans gebruik maken om mezelf even voorstellen. Ik ben 

43 jaar, getrouwd, mama van 2 kinderen en woon sinds 2001 in Aartselaar. Na reeds 23 jaar 

in het onderwijs te staan, vond ik de tijd rijp voor een nieuwe uitdaging en zit ik na een hele 

selectieprocedure op de stoel van mijn voorganger Bart Willemen die directeur is geworden 

van Basisschool Groenlaar.                   

Dit ganse schooljaar gaan er geen grote veranderingen gebeuren, ik wil rustig de tijd nemen 

om het team, de schoolwerking, de leerlingen én de ouders beter te leren kennen. U zal me 



     

             

 
 

vaak aantreffen aan de poort, spreek me gerust aan voor een losse babbel, een gerichte 

vraag, mededeling of een dringend gesprek. Ik wens jullie allemaal een hele fijne en vlotte 

start van het nieuwe schooljaar en graag tot snel! 

Mevrouw Bren,      

Brenda Janssens             

 

                                                                                                                                                          

 

Op de kalender 

01/09 Start schooljaar 

02/09 GEEN live infomoment: infobundel wordt gedeeld via 

Smartschool 

07/09 Zwemmen L3 en L2 

10/09 Sportsnoepdag en scholenveldloop 

14/09 Zwemmen L3 en L1 

17/09 Strap – en wieltjesdag 

Plantenverkoop Kom Op Tegen Kanker 

27/09 Start wafeltjesverkoop 

28/09 Zwemmen L3 en L2 

29/09 Pedagogische Studiedag 1: GEEN school 

 

Onderhoud natuur op de speelplaats 

De groendienst van Aartselaar heeft een aantal bomen rond de fietsenstalling stevig 
gesnoeid. Dit was nodig voor de veiligheid. Dode takken of takken die zwaar doorhingen 
dreigden immers af te breken.  
 
Ook zijn we aan de slag gegaan om het onkruid te bestrijden om ervoor te zorgen dat we 

jullie terug op een propere speelplaats kunnen verwelkomen! 



     

             

 
 

                             
 

 

Parkeren in de schoolomgeving 

 

Let erop dat u uw auto steeds correct parkeert. 
Voor de poorten van onze school of de opritten van de buren mag er 
niet geparkeerd worden.  
Ook de parking van de school is voorbehouden voor de leerkrachten! 
 

 

Smartschool 

 

We werken als school steeds meer met Smartschool. Controleer 
Smartschool dan ook regelmatig. 
 

- Briefwisseling zal via Smartschool gebeuren en vindt u terug op 
intradesk bij het mapje ‘Brieven 2021-2022' 

 
- Gelieve bij afwezigheid van uw kind via smartschool een bericht te sturen naar de 

klasleerkracht. 
 

- Rapporten en resultaten van uw kind kan je terugvinden in het puntenboek. 
 

- In het fotoalbum kan je foto’s terugvinden van de klas en de gehele school. 
 

 

Corona – maatregelen (tot eind september) 

- De mondmaskerplicht voor kinderen in de lagere school vervalt. Ook de 
leerkrachten kunnen het mondmasker in de klas afzetten als de leerlingen 
zitten. Wie toch een mondmasker wil dragen mag dat steeds doen.  

- Uitstappen kunnen doorgaan. Ook het openbaar vervoer nemen met de 
klas kan weer.  

- LO: kleedkamers mogen terug in gebruik genomen worden.  



     

             

 
 

- Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in de klas en op de bus, dit is 
nodig voor eventuele contact tracing.  
--> de stille ruimte blijft tijdens de speeltijden gesloten.  

- De school moet de aanwezigheid van ouders tijdens de lesuren 
vermijden. Kinderen worden dus aan de schoolpoort afgezet en 
opgehaald. 

- Oudercontacten kunnen doorgaan, dit zoveel als mogelijk op afspraak. Bij 
aankomst moet de aanwezigheid geregistreerd worden aan het 
secretariaat. Dit is nodig voor eventuele contact tracing. 

- Ouders hebben op het schooldomein mondmaskerplicht. 
 

 

Werken aan het dak 

 

Het dak van de het 4de leerjaar op het eerste verdiep was dringend aan vervanging toe. 
Deze werken zijn volop aan de gang en zullen voor 01/09 afgerond zijn. 

 
 

 

Classdojo 

Sinds vorig schooljaar maken de 
leerkrachten van de kleuterschool 
en de leerkrachten van L1 en L3 
gebruik van het platform van 
Classdojo. De leerkrachten die 
gebruik maken van deze website, 
nodigen de ouders uit via mail. 
Leerkrachten gebruiken dit 
platform om klasnieuws, themanieuws, foto’s, gebeurtenissen, ... die 
samenhangen met de werking van de klas met de ouders te delen. Elke 
leerling heeft een avatar en hieraan is een beloningssysteem gekoppeld dat 
zowel in de klas als thuis kan gebruikt worden. Officiële communicatie blijft 
uiteraard via Smartschool gaan.  



     

             

 
 

 

 

Sportsnoepdag 

Vrijdag 10/09 organiseert de gemeente Aartselaar de sportsnoepdag en 
scholenveldloop. 
Om alles in goede banen te kunnen leiden, zoekt de organisatie nog 
vrijwilligers die de hele schooldag beschikbaar zijn. Wie zich opgeeft zal op de 
middag kunnen genieten van een broodjesmaaltijd met drankjes en na de 
loop van een dessertje met drankjes. Je als vrijwilliger opgeven heeft ook als 
voordeel dat je je eigen kind van op de eerste rij kan aanmoedigen. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door via Smartschool een mailtje 
te sturen naar meester Wesley.  
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